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DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 

1 กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ × × × 

2 สนามบินดูไบ-ปารีส-หอไอเฟล-ประตูชัย-ล่องเรือบาโตมุช

    
× × √ 

3 พระราชวังแวร์ซายส์-เมืองแรงส์-มหาวิหารประจำแรงส์ √ √ √ 

4 แคว้นอัลซาส-สตราสบูร์ก-จัตุรัสเกลแบร์-เมืองกอลมาร์ √ √ √ 

5 เมืองลูเซิร์น-สะพานไม้ชาเปล-เมืองอินเตอร์ลาเก้น √ √ √ 

6 เมืองกรินเดลวาลด์-ยอดเขาจุงฟราว-เมืองมิลาน √ √ √ 
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7 ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่-เมืองลา สเปเซีย-ชิงเคว เทเร √ √ √ 

8 จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า-หอเอนปิซ่า-กรุงโรม √ √ √ 

9 นครรัฐวาติกัน-โคลอสเซี่ยม-น้ำพุเทรวี่-สนามบิน √ √ × 

10 สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ × × × 

 

 

 
   

วันที่หนึ่ง กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ           (-/-/-)  

22.00 น. � คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง

ประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การ

ต้อนรับและอำนวยความสะดวก 

วันที่สอง ดูไบ-ปารีส-หอไอเฟล-ประตูชัย-ล่องเรือบาโตมุช   (-/L/D) 

01.35 น. ñออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ 

เที่ยวบินที่ EK385 (ä บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

04.45 น. ëเดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเครื่อง 

08.20 น. ñ ออกเดินทางสู่ เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ 

E K 073 (ä บ ร ิ ก า ร อ า ห า ร แ ล ะ

เครื่องดื่มบนเครื่องบิน)  

13.30 น. ë เดินทางถึง สนามบินเมืองปารีส 

ประเทศฝรั่งเศส หลังผ่านพิธีการตรวจ

คนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดิน

ทางเข้าสู่มหานครปารีส เมืองหลวงของ

ประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อัน

เหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่

น ักท่องเที ่ยวอยากมาเยือนมากที ่ส ุด 

ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลาง

ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัย

แห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพลของ

การเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น 

วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทำให้กรุงปารีส

เป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่ง
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ของโลกจากนั้นนำถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ หอไอเฟล สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นคร

ปารีสด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้างขึ้นในปีค.ศ.1889 จากนั้นนำท่านถ่ายรูป ประตูชัย 

และผ่านชมทิวทัศน์ของร้านค้าบูติคชั้นนำระดับโลก ที่ตั้งเรียงรายอยู่บนถนนฌ็องเชลิเซ่ 

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่น้ำแซน

ที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคาร

ต่างๆตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำ เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ จากนั้นนำท่านสู่ 

Samaritaine ห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองปารีสริมฝั่งแม่น้ำแซน ซึ่งเปิดให้บริการมาแล้ว

กว่า150ปี และได้มีการปรับปรุงใหม่ แล้วเสร็จเมื่อปี 2021 ภายในห้างฯนอกจากจะมีสินค้า

แบรนด์เนม มากมายแล้วยังมีภาพวาดศิลปะหลายรูปแบบที่สวยงามอีกหนึ่งแห่งในกรุง

ปารีส 

ค่ำ  ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  

H Hotel Novotel Paris Pont De Serves หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม พระราชวังแวร์ซายส-์เมืองแรงส-์มหาวิหารประจำแรงส ์  (B/L/D) 

เช้า ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก

เฉียงใต้ของปารีส ณ เมืองแวร์ซายส์ นับเป็นพระราชวังวังที ่มีความยิ่งใหญ่และงดงาม

อลังการมากจนติดหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก อีกทั้งยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็น

มรดกทางวัฒนธรรม พระราชวังสร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์คริสต์ศตวรรษที่ 17 

และ 18 ภายในประกอบด้วยห้องถึง 700 ห้อง รูปภาพทรงคุณค่า 6,123 ภาพ และงาน

แกะสลักจากศิลปินชั้นเอก 15,034 ชิ้น โดยมีห้องกระจก (Galerie des Glaces หรือ The 

Hall of Mirrors) อ ันแสนโด ่งด ังจากการเป ็นห ้องลงนามในส ัญญาสงบศ ึกระหว ่าง

สัมพันธมิตรกับจักรวรรดิเยอรมัน ในสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งถือเป็นห้องแห่งประวัติศาสตร์ที่
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สำคัญทั้งยังมีขนาดใหญ่จำนวน 17 บาน ที่สามารถเป็นจุดชมวิวทัศน์ของสวนแวร์ซายที่

สวยงาม ด้วยทุกๆเหตุผลมารวมกันจึงทำให้พระราชวังแห่งนี้กลายเป็นจุดหมายปลายทาง

สำหรับเหล่านักท่องเที่ยวที่มาเยือนฝรั่งเศสไม่แพ้หอไอเฟล  

เที่ยง ä บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแรงส ์(Reims) เป็น

เมืองที่ตั้งอยู่ในแคว้นช็องปาญ-อาร์แดน แคว้นที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นถิ่นกำเนิดของแชม

เปญ นำท่านถ่ายรูป  มหาวิหารแรงส์ (Reims Cathedral) ที่ถูกใช้เพื่อเป็นสถานที่สำหรับ

การทำพระราชพิธ ีบรมราชาภิเษกกษัตร ิย ์ฝร ั ่งเศส โดยมหาว ิหารถ ูกตกแต่งด ้วย

ประติมากรรมแบบโกธิค และได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

เมื่อปี ค.ศ. 1991 ภายในมีหน้าต่างประดับกระจกสีที่สร้างระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 13 ถึง 

20 ประดับหน้าต่างกุหลาบที่ได้รับการประดับด้วยกระจกสี มหาวิหารแห่งนี้ยังเป็นมหา

วิหารที่ประกอบพิธีราชาภิเษกสวมมงกุฎการขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งฝรั่งเศสตั้งแต่สมัยของพระ

เจ้าโคลวิสในปี ค.ศ. 496 และเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นที่นี่ก็คือการที่โจนออฟอาร์คนำกำลัง

ของฝรั ่งเศส บุกเข้ายึดมหาวิหารคืนจากอังกฤษในช่วงสงครามร้อยปีเพื ่อประกอบพิธี

ราชาภิเษกพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 7 ในปีค.ศ. 1429 

ค่ำ  ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  

H Hotel Novotel Suite Reims Centre หรือเทียบเท่า 

วันที่สี่  แคว้นอัลซาส-สตราสบูร์ก-จัตุรัสเกลแบร์-เมืองกอลมาร์   (B/L/D) 

เช้า ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู ่ เมืองสตราสบูร์ก 

(Strasbourg) เมืองมรดกโลกด้านมนุษยชาติขององค์การยูเนสโก เป็นเมืองหลวงแห่ง

แคว้นอัลซาส (Alsace) แห่งฝรั่งเศส เป็นเมืองที่เรียกได้ว่า มี 2 วัฒนธรรมคือ ฝรั่งเศสและ

เยอรมัน เนื่องจากผลัดกันอยู่ภายใต้การปกครองของ 2 ประเทศนี้สลับกันไปมา สตราสบูร์ก

เป็นเมืองใหญ่มีสถาปัตยกรรมสมัยโบราณเป็นร่องรอยประวัติศาสตร์ให้ชาวเมืองปัจจุบันได้

ชื่น  

เที่ยง ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชม จัตุรัสเกลแบร์ จัตุรัสที่มีขนาดที่ใหญ่

ที่สุดซึ่งตั้งอยู่บริเวณใจกลางของเมืองสตราสบูร์ก โดยภายในจัตุรัสยังเป็นที่ตั้งของ รูปปั้นช็

อง  แบ ๊บต ิสต ์  เกลแบร ์  ผ ู ้ท ี ่ม ี

บทบาทสำคัญในเรื่องสงครามการ

ปฏิวัติของประเทศฝรั่งเศส นำท่าน

ถ่ายรูป มหาวิหารแห่งสตราสบูร์ก 

มีความสูงอยู่ที ่ 142 เมตร ซึ่งถูก

สร้างขึ้นระหว่างปี 1176 ถึง 1439 

ที่สร้างด้วยหินทรายสีชมพูดูงาม

ระหงโดดเด่นเห็นแต่ไกลและถือว่า
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เป็นอาคารโบสถ์ที ่สูงที ่สุดในประเทศฝรั่งเศส จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองกอลมาร์ 

(COLMAR) เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวอันดับสองของแคว้นอัลซาซ (ALSACE) เป็นเมืองที่

ยังคงความงดงามของสถาปัตยกรรมไว้ได้อย่างมาก นำท่านชมเขตเมืองเก่ากอลมาร์ 

(COLMAR OLD TOWN) เขตที่มีสถาปัตยกรรมในยุคศตวรรษที่ 16-17 ตั้งอยู่ ซึ่งบางหลัง

เป็นอาคารสไตล์เรอเนซองส์อันงดงามเป็นย่านที่มีฉายาว่า “เวนิสน้อย” (LITTLE VENICE) 

ย่านที่ได้ชื่อมาจากลักษณะของบ้านเรือนที่ตั้งอยู่บนสองฝั่งคลอง ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำโลช 

(LAUCH) มีคลองเล็ก ๆ และมีบ้านไม้แบบเก่าแก่สไตล์เยอรมันกอธิคและเรอเนซองส์ 

ค่ำ  ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  

H Hotel Ibis Styles Colmar Nord หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า เมืองลูเซิร์น-สะพานไม้ชาเปล-เมืองอินเตอร์ลาเก้น                       

(B/L/D) 

เช้า ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั ้นนำท่านเดินทางสู ่ ประเทศ

สว ิตเซอร ์แลนด ์ และเด ินทางต ่อไปย ัง เม ืองล ู เซ ิร ์น  อด ีตห ัวเม ืองโบราณของ

สวิสเซอร์แลนด์ เป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of 

Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แล้ว ก็ยังมีภูเขาใหญ่

น้อยสลับกับป่าไม้ที่แทรกตัวอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่ง

หญ้าอันเขียวชอุ่ม นำท่านชมและแวะถ่ายรูปกับ สะพานไม้ชาเปล หรือสะพานวิหาร 

(Chapel bridge) ซ ึ ่ งข ้ ามแม ่น ้ ำ

รอยซ์ เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ ที่สุด

ในโลก ม ีอาย ุหลายร ้อยป ี เป ็น

สัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของ

เมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว สะพานวิหาร

น ี ้ เป ็นสะพานท ี ่แข ็งแรงมากม ุง

หลังคาแบบโบราณ เชื ่อมต่อไปยัง

ป้อมแปดเหลี่ยมกลางน้ำ จั่วแต่ละ

ช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็น

ภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่าเสียดายที่ปัจจุบันสะพานไม้นี้ถูกไฟไหม้เสียหายไป

มาก ต้องบูรณะสร้างขึ ้นใหม่เกือบหมด 

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม รูปแกะสลักสิงโต

บนหน้าผาหิน เป็นอนุสาวรีย์ที ่ตั ้งอยู ่ใจ

กลางเมืองที ่ห ัวของสิงโตจะมีโล่ห์ ซึ ่งมี

กากบาทสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ 

อนุสาวรีย ์ร ูปส ิงโตแห่งนี ้ออกแบบและ
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แกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยู่ราว 2 ปี ตั้งแต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสร้าง

ขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ จงรักภักดี ที่เสียชีวิตใน

ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกันพระราชวังในครั้งปฏิวัติใหญ่สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 

16  

เที่ยง ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเตอร์ลาเก้น 

(Interlaken) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Tune lake) และ ทะเลสาบเบรียนซ์ 

(Brienz lake) จากนั้นอิสระให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์

ในเมืองเล็กๆ พร้อมช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อนาฬิกายี่ห้อดังหลากหลายที่

ผลิตในสวิส ไม่ว่าจะเป็น ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, 

LONGINES และอื่นๆ อีกมากมาย 

ค่ำ  ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  

H Metropole Swiss Quality Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที่หก เมืองกรินเดลวาลด-์ยอดเขาจุงฟราว-เมืองมิลาน  (B/L/D) 

เช้า  ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดลวาลด ์

เพื่อเตรียมตัวเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาจุงฟราว TOP OF EUROPE โดยกระเช้าไฟฟ้า EIGER 

EXPRESS ซึ่งเป็นกระเช้าใหม่ล่าสุดที่จะ

พาทุกท่านขึ้นสู่ยอดเขาในเวลาเพียง 15 

นาที (จากสถานี Grindelwald Terminal 

ไปยัง Eiger Glacier Terminal) ซึ่งยอด

เขาจุงฟราวได้รับการยกย่องจากองค์การ

ย ู เ น ส โ ก ้ ใ ห ้ เ ป ็ น ม รดก โ ลกอ ี ก ขอ ง

สว ิตเซอร ์แลนด์ ที ่อย ู ่บนความส ูงกว ่า

ระดับน้ำทะเลกว่า 4,158 เมตร ที่มี่หิมะปก

คลุมตลอดทั้งปี นำท่านชม กลาเซียร์ หรือ

ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ จากนั้นสนุกสนานกับ

การเล่นหิมะในลานกว้าง(Plateau) หรือ

เลือกเดินไปยัง SPHINX ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่

ส ู งท ี ่ส ุดในย ุ โรป  สามารถมองเห ็นได ้

กว้างไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร ชม ถ้ำ

น้ำแข็ง ที่แกะสลักให้ สวยงาม อยู่ ใต้ธาร

น้ำแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธาร

น้ำแข็ง Alestsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขา
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แอลป์ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตร และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยที่ทำ

การไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

เที่ยง ä บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารบนบอดเขา จากนั้นนำท่านลงจากยอดเขาจุงเฟรา นำ 

ท่านเดินทางสู่ กรุงมิลาน (MILAN) ประเทศอิตาลี เมืองสำคัญทาง ภาคเหนือของอิตาลี 

ตั้งอยู ่บริเวณที่ราบลอมบาร์เดีย ชื ่อเมืองมิลานมาจากภาษาเซลต์คำว่า MID-LAN ซึ่ง

หมายถึงอยู่กลางที่ราบ มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ 

ค่ำ  ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  

H Hotel NH Milano Fiera หรือเทียบเท่า 

วันที่เจ็ด กรุงมิลาน-ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม-่เมืองลา สเปเซีย-ชิงเคว เทเร         
(B/L/D)  

เช้า ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นนำท่านเที่ยวชม ปิอาซซ่า 

เดล ดูโอโม่ (Piazza Del Duomo) ซึ่งเป็นที่ตั ้งของ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน หรือ ที่

เรียกว่าดูโอโม่ (DUOMO) ชื่อนี้ไว้ใช้

เรียกมหาวิหารประจำเมือง สร้างขึ้น

ในปี ค.ศ. 1386 แล้วเสร็จ 400 กว่าปี

หลังจากนั้น ด้านนอกเป็นยอดแหลม 

135 ยอด จึงมีชื่อเรียกว่า "มหาวิหาร

เม่น" มีรูปสลักหินอ่อนจากยุคต่างๆ 

ประดับอยู ่กว่าสามพันรูป บนยอด

ของมหาวิหารมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอนน่า และบริเวณนั้นยังเป็น

ศูนย์กลางแหล่งชุมนุมของผู้คนมาทุกยุคสมัย อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนำ

ท่านเดินทางด้วยรถโค้ชสู่ เมืองลา สเปเซีย จากนั้นนำท่านเดินทางต่อด้วยรถไฟสู่หมู่บ้าน

มรดกโลกและอุทยานแห่งชาติ ชิงเคว เทเร (Cinque Terre) Cinque Terre อ่านว่า ชิงเคว 

เทเร หรือแปลในความหมายตามภาษาอังกฤษก็คือ The Five Land แดนมหัศจรรย์ทั้ง 5 ที่

ประกอบกันขึ้นมาเป็นดินแดนแห่งความงดงาม หมู่บ้านเล็กๆ 5 หมู่บ้านที่ซ่อนตัวเองอยู่

ห่างไกลจากสายตาของคนภายนอก แผ่นดินที่ยากจะเข้าถึงได้โดยง่าย หมู่บ้านเล็กๆ 5 

หมู่บ้านที่ตั้งเรียงอยู่มิห่างกัน 
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เที่ยง ä บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร นำคณะเที่ยวชม ชิงเคว เทเร เป็นพื้นที่ UNESCO 

ประกาศให้เป็นมรดกโลก ด้วยทำเล

ที่ตั้งของทั้งหมดอยู่บนภูเขาสูง โดนมี

หน้าผาสูงชัน และทะเลกว้างใหญ่เป็น

ฉากหน้า ทำให้มีความสวยงามประดุจ

ดังภาพวาด จึงเป็นอุปสรรคสำหรับ

ผู้คนจากภายนอกในการที่จะเข้าไปให้

ถึงเพชรกลางมงกุฎเม็ดนี้ยิ่งนัก แต่ใน

แง่ดีก็คือ หมู่บ้านทั้งห้า ยังคงสภาพ

ดั้งเดิมของมันมาได้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 ประกอบไปด้วย Monterosso al Mare (มอนเต

รอสโซ อัล มาเร), Vernazza (เวร์นาซซา), Corniglia (คอร์นีเลีย) , Manarola (มานา

โรลา) และ Riomaggiore (ริโอมัจจอร์เร) อัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า (Pisa) 

เมืองแห่งศิลปะที่สำคัญของอิตาลี เป็นเมืองเล็กๆอยู่ทางตะวันตกของ Florence ด้าน

ตะวันตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แม้ว่าจะเป็นเมืองเล็กๆ แต่ Pisa ก็เป็นเมือง

ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลก 

ค่ำ  ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  

H Hotel Galilei หรือเทียบเท่า 

วันที่แปด จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า-หอเอนปิซ่า-กรุงโร       (B/L/D)  

เช้า ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ บริเวณ 

จัต ุร ัสดูโอโมแห่งปิซ ่า หรือ จัต ุร ัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) ที ่

ประกอบด้วยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ โดยเริ ่มจากหอพิธีเจิมน้ำมนต์ 

(Baptistry of St. John) ที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลี ชม มหาวิหารดูโอโม (Duomo) ที่งดงามและ

หอเอนแห่งเมืองปิซ่าอันเลื่องชื่อ นำท่านถ่ายภาพคู่กับ หอเอนปิซ่า (Leaning Tower of 

Pisa) สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 

สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เริ่มสร้าง

เมื่อปี ค.ศ.1173 ใช้เวลาสร้างประมาณ 

175 ปี แต่ระหว ่างการก ่อสร ้างต ้อง

หยุดชะงักลงไปเมื่อสร้างไปได้ถึงชั้น 3 ก็

เกิดการยุบตัวของฐานขึ้นมา และต่อมาก็

มีการสร้างหอต่อเติมขึ้นอีกจนแล้วเสร็จ 

โดยใช้เวลาสร้างทั้งหมดถึง 177 ปี โดยที่หอเอนปิซ่านี้ กาลิเลโอ บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ ซึ่ง

เป็นชาวอิตาเลี่ยนได้ใช้เป็นสถานที่ทดลองทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกที่ว่า สิ่งของสองชิ้น 
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น้ำหนักไม่เท่ากัน ถ้าปล่อยสิ่งของทั้งสองชิ้นจากที่สูงพร้อมกัน ก็จะตกถึงพื้นพร้อมกัน 

จากนั้นให้ท่านอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกราคาถูก ที่มีร้านค้าเรียงรายอยู่มากมาย 

เที่ยง ä บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (Rome) เมือง

หลวงและเมืองท่องเที่ยวที่มีชื ่อเสียงของประเทศอิตาลี นักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกต่าง

เดินทางไปกรุงโรมเพื่อชื่นชมกับศิลปะ สถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์แห่งความยิ่งใหญ่

ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี ตั้งอยู่บนเนินเขาทั้ง 7 ริมฝั่งแม่น้ำไทเบอร์ตอนกลางของประเทศ 

โรมเคยเป็นเมืองที่มีบทบาทมากที่สุดของอารยธรรมตะวันตกและในอดีตไดเ้ป็นอาณาจักรที่

ใหญ่ที่สุดในโลก 

ค่ำ  ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  

H Hotel Novotel Roma Est หรือเทียบเท่า 

วันที่เก้า กรุงโรม-นครรัฐวาติกัน-สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม- น้ำพุเทรวี่-สนามบิน        

              (B/L/-)  

เช้า ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นครรัฐ

วาติกัน (Vatican) ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม เป็นประเทศเดียวในโลก

ที ่มีกำแพงล้อมรอบเมืองเอาไว้ได้

ท ั ้งหมด ยกเว้นด้านหน้าทางเข้า 

และเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์

น ิกายโรม ันคาทอล ิก โดยม ีพระ

สันตะปาปา มีอำนาจปกครองสูงสุด 

นำท่านชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดใน

โลก  มหาว ิ ห า ร เซนต ์ป ี เ ตอร ์ 

( St.Peter’s Basilica) จากน ั ้ นนำ

ท่านถ่ายร ูปด ้านหน้าของ สนามกีฬา

โคลอสเซี ่ยม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่ง

มหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ในอดีตนั้น

เป็นสนามประลองการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ของ

ชาวโรมันที่สามารถจุผู ้ชมได้ถึง 50,000 

คน  
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เที่ยง ä บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชมงานประติมากรรมของเทพนิยาย

กรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณ น้ำพุเทรวี ่

(Trevi Fountain) สัญลักษณ์ของกรุงโรมที่โด่ง

ดัง แล้วเชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซื้อ

ส ินค้าแฟชั ่นและของที ่ระลึกในบริเวณย่าน 

บันไดสเปน (The Spanish Step) ซึ่งเป็นแหล่ง

แฟชั่นชั้นนำสุดหรูและยังเป็นแหล่งนัดพบของ

ชาวอ ิตาเล ี ่ยนได ้ เวลาอ ันสมควรนำท ่านส ู ่

สนามบิน 

22.05 น. ñออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ 

เที่ยวบินที่ EK096 (ä บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

 

วันที่สิบ สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ   (-/-/-)  

05.55 น. ëเดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเครื่อง 

09.40 น. ñออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ 

EK 372 (ä บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

19.15 น. J เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
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ทางบริษัทจะดำเนินการจัดการโปรแกรมการเดินทางให้เป็นไปตามที่กำหนด แต่บางครั้งการเดินทางอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้

ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้า

เป็นหลัก และขอแจ้งให้ทราบว่าร้านค้าและห้างสรรพสินค้าในยุโรปบางแห่งจะปิดทำการในวันอาทิตย์ 

 

 

เดือน วันเดินทาง ราคา 
พักเดี่ยว 
เพิ่มท่านละ 

กันยายน 2565 23 ก.ย.-2 ต.ค. 92,900 18,000 

ตุลาคม 2565 
10-19 / 13-22 / 17-26 

ต.ค. 
92,900 18,000 

ราคาสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่ใช้เตียง ลด 5,000 บาท จากราคาทัวร์ 

กรณีจอยแลนด์ สามารถสอบถามราคาการหักค่าตั๋วเครื่องบินได้จากเจ้าหน้าที่ 
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โปรดศึกษาเงื่อนไขต่างๆ และรายละเอียดการเดินทางให้เรียบร้อยก่อนตัดสินใจซื้อ 

เมื่อท่านทำการชำระมัดจำแล้ว ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆที่บริษัทระบุไว้ 

 

เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน 
1. ชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท หลังจากทำการจองใน 3 วันทำการ พร้อมส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่

มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรมการเดินทาง 

2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วัน ก่อนวันเดินทาง หากไม่มีการชำระเข้ามาถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการ

เดินทาง และไม่สามารถขอเงินคืนได้ (กรณียังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษัทฯขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ส่วนที่

เหลือตามที่กำหนด) 

อตัราค่าบริการที-รวมในรายการทวัร์ 

• ตั#วเครื)องบินชั0นประหยดั ไป-กลบัพร้อมคณะ โดยสายการบินเอมิเรตส์  

• โรงแรมที)พกัระดบั 4 ดาว ตามที)ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3 ท่าน/หอ้ง) 

• คา่ธรรมเนียมเนียมในการยื)นวีซ่าเชงเกน้ (สาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางประเทศไทย) 

• คา่อาหารและคา่เขา้ชมสถานที)ตา่งๆ ตามที)ระบุไวใ้นรายการการเดินทาง 

• คา่รถปรับอากาศ บริการนาํเที)ยวตามรายการการท่องเที)ยว 
• หวัหนา้ทวัร์เดินทางพร้อมคณะเดินทางจากประเทศไทย ดูแลและใหบ้ริการตลอดการเดินทาง 
• คา่ประกนัอุบติัเหตรุะหวา่งการเดินทางตามกฎหมายกาํหนด (ตามเงื)อนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั) 

• คา่ภาษีมลูคา่เพิ)ม 7%  

อตัราค่าบริการที-ไม่รวมในรายการทวัร์ 

• คา่ธรรมเนียมและคา่บริการในการทาํหนงัสือเดินทางและวีซ่าสาํหรับชาวตา่งชาติ 

• คา่ใชจ้่ายส่วนตวัตา่งๆ ที)เกิดขึ0นระหวา่งการเดินทาง อาทิเช่น คา่โทรศพัท ์คา่เดินทางที)นอกเหนือจาก

รายการทวัร์ คา่มินิบาร์ คา่บริการซกัรีด หรือ คา่เกิดความเสียหายตา่งๆภายในหอ้งพกั เป็นตน้ 

• คา่ส่วนเกินของนํ0าหนกักระเป๋า สายการบินอนุญาตใหโ้หลดสมัภาระใตท้อ้งเครื)อง 30 กก./ท่าน 

• คา่ทิปคนขบัรถทอ้งถิ)น  (2 ยโูรx 8 วนั = 16 ยโูร ) 

• คา่ทิปหวัหนา้ทวัร์คนไทย วนัละ 100 x 10 วนั = 1,000 บาท 

 



 

UNIQUE	INTER 

3. สำหรับผู้เดินทางที่มีความจำเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ หรือตั๋วโดยสารอื่นๆในการเดินทาง
เพื่อมาทำการยื่นวีซ่า หรือในวันเดินทางไป-กลับจากสนามบิน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งก่อนออก

ตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วโดยสารอื่นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึ้น 

เงื่อนไขการยกเลิกและการคืนเงิน 
1. ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่

เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม หรืออื่นๆ) 

2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง คืนมัดจำ 50% (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่

เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม หรืออื่นๆ) 

3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ที่ตามระบุใน

โปรแกรม 

4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง 

5. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 
6. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น 
ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าโรงแรม  เป็นตน้ 

7. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจนำเที่ยว การยกเลิกการ

เดินทางของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อเตรียมการจัดนำเที่ยว 

ให้นำมาหักจากเงินค่าบริการที่ต้องจ่าย ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยว

ทราบ เชน่ ค่าวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม หรืออื่นๆ 

 

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง

น้อยกว่า 15 ท่าน และยินดีคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด (ในกรณีที่มีการยื่นวีซ่า และท่านได้รับการอนุมัติวีซ่า

แล้ว ทางบริษัทขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่เกิดขึ้นจริง และท่านสามารถนำวีซ่านี้ไปใช้ได้ หา

กวีซ่านั้นยังไม่หมดอายุ) 

2. หากท่านสละสิทธิ์ในการไม่ใช้บริการใดๆ ที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 

3. ตั๋วเครื่องบินที่จัดไว้ตามโปรแกรมทัวร์ เป็นตั๋วแบบหมู่คณะ ซึ่งจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ในกรณี
ที่ท่านต้องการแยกวันเดินทางกลับหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาอีกครั้ง และการจัด

ที่นั่งของผู้เดินทาง เป็นการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปเพื่อแทรกแซงได ้
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สำหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการ

บินกำหนด เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้

อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอำนาจในการให้ที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่สายการ

บินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

4. การพิจารณาผลวีซ่า เป็นอำนาจการตัดสินใจของสถานทูตเท่านั้น ทางบริษัทเป็นเพียงผู้ให้บริการและ
อำนวยความสะดวกในยื่นวีซ่าเท่านั้น และหากท่านถูกปฏิเสรธวีซ่า ทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งเหตุผล

ให้ทราบ 

5. โรงแรมที่พักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเครื่องปรับอากาศที่สามารถปรับควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก 
เนื่องจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งปี และสำหรับห้องหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรม

อาจจะจัดเป็น 2 เตียง และเตียงเสริมหรือ SOFA BED ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงแรม 

6. เมื่อท่านได้มีการชำระเงินแล้ว ไม่ว่าจะโดยตรงกับบริษัทฯหรือตัวแทนของบริษัท จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขต่างๆที่ทางบริษัทฯได้กำหนดไว้แล้ว 

 

เอกสารเบื้องต้นในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มประเทศเชงเก้น 

ระหว่างการพิจารณาวีซ่าไม่สามารถขอพาสปอร์ตคืนก่อนกำหนด 

ระยะเวลาในการยื ่น : 15 วันทำการ (อาจจะช้าหรือเร็วกว่านั ้น ขึ้นอยู ่กับศุนย์รับยื ่นวีซ่าและ

สถานทูต) 

วันยื่นเอกสาร : ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิ้วมือและยื่นเอกสารด้วยตัวเอง (จะมีเจ้าหน้า
คอยช่วยอำนวยความสะดวกในการนัดหมายและจัดเตรียมเอกสารยื่นวีซ่า) 

 

1. PASSPORT ที่ยังไม่หมดอายุและมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรมการ

เดินทาง  

2. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ครบ 2 เข็มโดยสามารถโหลดจาก Application หมอพร้อมหรือแนบเป็น 

Vaccine Passport 

3. รูปถ่ายสี จำนวน 2 รูป พื้นหลังสีขาว (ขนาดตามรูปตัวอย่าง) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและไม่เคยใช้ในการยื่น

วีซ่ามาก่อนหน้านี้ สถานทูตจะเข้มงวดในเรื่องของรูปถ่าย จะต้องเห็นหน้า ใบหูและดวงตาชัดเจน ห้ามใส่

เครื่องประดับ คอนแทคเลนส์ ในการถ่ายรูป 

4. สำเนาเอกสารต่างๆ ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน / สูติบัตร (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี) / ทะเบียน

สมรส ทะเบียนหย่า และ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 

5. ใบรับรองการทำงาน ที่ออกจากหน่วยงานหรือบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยสะกดชื่อ-
นามสกุล ให้ตรงตามหน้าพาสสปอร์ต และใบรับรองจะต้องออกมาไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า 
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ในกรณีที่ทำงานอิสระ เตรียมจดหมายชี้แจงการทำงานของตนเอง (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยระบุชื่อตัวเอง 
ลักษณะงานที่ทำ รายได้ต่อเดือน และลงชื่อตัวเอง 

ในกรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ เตรียมหนังสือรับรองบริษัท (DBD) พร้อมแปลภาษาอังกฤษ หรือใบจดทะเบียน

การค้า พร้อมแปลภาษาอังกฤษ 

ในกรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา เตรียมเอกสารรับรองการเป็นนักเรียน-นักศึกษา ฉบับจริงที่ออกจาก

สถาบันการศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ) ใบรับรองจะต้องออกมาไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า 

6. หลักฐานทางการเงิน อัพเดต 15 วัน ก่อนวันยื่น 

STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน ควรมีเงินหมุนเวียนอยู่เป็นประจำและมีเงินคงเหลืออย่างน้อย 6 หลัก เพื่อ

ความเหมาะสมในการเดินทางและการพิจารณาวีซ่า 

BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ ที่ระบุชื่อผู้เดินทางตรงตามหน้าพาสสปอร์ต สถานฑูตไม่รับพิจารณา

บัญชีกระแสรายวัน 

7. การรับรองค่าใช้จ่ายให้กับผู้เดินทาง SPONSOR ผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้กันต้องมีความสัมพันธ์กัน เช่น พ่อ

ออกเงินลูก สามีออกเงินให้ภรรยา พร้อมเขียนจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย SPONSOR LETTER (รายละเอียด

เพิ่มเติมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่) 

8. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม 

โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงค์ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีก

ท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรา

รับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง และในวันนัดหมายยื่นวีซ่า ผู้ปกครองต้องมาเซ็นต์เอกสารด้วยกันทั้งคู่ 

ณ ศูนย์รับยื่นวีซ่า 

9. ใบกรอกข้อมูลผู้ขอวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้ครบถ้วนและตรงตามความจริง เพราะข้อมูลที่
ท่านได้ให้มา จะถูกบันทึกลงในใบสมัครยื่นวีซ่าและมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า 

10. การยื่นวซี่านั้น ผู้เดินทางต้องชำระยอดมัดจำท่านละ 20,000 บาท/ท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดำเนินการ

ขั้นตอนการจองคิวและยื่นวีซ่าได ้

11. รายละเอียดด้านบนทั้งหมดเป็นเพียงเอกสารเบื้องต้น บางท่านอาจถูกการเรียกขอเอกสารเพิ่มหรือ
แปลเอกสารในบางข้อ เพื่อความถูกต้องในการเตรียมเอกสารสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของ

บริษัทฯได ้

12. ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อาจจะมีการขอเอกสารเพิ่มเติมหรือขั้นตอนการยื่นที่

เปลี่ยนแปลงไป ทางเจ้าหน้าที่อาจจะมีการอัพเดตข้อมูลให้ทราบอีกครั้ง 
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ใบกรอกข้อมูลผู้ขอวีซ่า (สำคัญมาก) 
**ข้อมูลนี้ใช้เพื่อนัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได ้

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง  

 คำถามเป็นภาษาไทย เพื่อให้ท่านเข้าใจง่าย  

แต่กรุณาตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั้น *** 
 

 

ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 

นามสกุล 

[ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

นามสกุลตอนเกิด 

[ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ชื่อตัว 

[ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) 

เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

สถานที่เกิด (จังหวัด/

ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

สัญชาติปัจจุบัน ...............................สัญชาติโดยกำเนิด หากต่างจากปัจจุบัน……………………………………………….…….. 
 

ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้  

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

...........................................................................................................รหัสไปรษณีย์........................................ 
 

โทรศัพท์ (มือถือ)  …………………………………………….……………………..……..…………E-

mail…………………………………………………. 

ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผู้ขอ) และสัญชาติของผู้มีอำนาจปกครอง/ดูแลผู้เยาว์  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………… 

……………………………………………………………………………………………………………..................................................................... 
 

สถานที่ทำงานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................. 
 

ที่อยู่ที่ทำงานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
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..........................................................................................................รหัสไปรษณีย์......................................... 

ตำแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศัพท์ที่ทำงาน..........................................โทรสารที่ทำงาน......................................................................... 
 

รายได้ต่อเดือน......................................บาท  รายได้อื่น.....................................จำนวน................................. 
 

แหล่งที่มา........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ rโสด r แต่งงาน rแต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) rหม้าย r หย่า 
 

ชื่อ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 

ชื่อ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
 

ชื่อ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 

วันเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................ 

จังหวัดที่เกิดของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส................................................. 

 

วีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รับในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได้   ใช้ได้ตั้งแต่วันที่..........................................ถึงวันที่................................................................ 

เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี ้

ไม่เคย 

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)...................................................................................................... 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 

 

ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพระหว่างการเดินทางและพำนักของผู้ร้องขอ 

ตัวผู้ขอวีซ่าเอง       มีผู้อื่นออกให้   

                                                                 โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................ 

                                                                 ที่อยู…่……………………………………………………………………………….. 

 

 

******************************************************************************* 

หมายเหตุ : การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ 

ทั้งสิ้นทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

  


